
Warszawa, dnia3 sierpnia 2009 r.

,
MINISTER SRODOWISKA

Macif!j Nowicki

DGiKGe-4770-6/3?1t.1. /09/ ASz

DECYZJA

Dzialajqc na podstawie art. 155 Kp.a. oraz art. 16 ust. 4 oraz ust. 5a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i gornicze (Dz.u. z 2005r. Nr 228, poz. 1947, z p6in. zm.) na wniosek Lane Energy
Poland Sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie (NIP: 701-00-60-148), po uzyskaniu przewidzianych
ustawq Prawo geologiczne i gornicze opinii whsciwych miejscowo organ6w wsp61dziahjqcych

postanawJam

zmienic koncesj~ nr 20/2007/p z dnia 23 paidziernika 2007 r. wydanq przez Ministra Srodowiska

na rzecz Lane Energy Poland Sp. z 0.0., na poszukiwanie i rozpoznawanie zl6z ropy naftowej
i gazu ziemnego w rejonie "Cedry Wielkie", polozonym na terenie gmin:· Pruszcz Gdanski,
Kolbudy G6me, Cedry Wielkie, Suchy Dqb, Pszcz61ki, Trqby Wielkie, Tczew, Stegna, Ostaszowo,
Lichnowy; miast i gmin: Skarszewy, Nowy Dw6r Gdanski, Nowy Staw oraz miast: Gdansk, Pruszcz
Gdanski

w wojew6dztwie pomorskim, w ten spos6b, ze:

1) ustl(powi 4 koncesji nadajl( brzmienie:

,,4. Zakres prac geofizycznych i wiertniczych w kolejnych latach prac przewiduje:

Rejon CZas trwania

prac
etapu

3 lata
1 rok

Etap

Etap IEtap I - Opcja*Etap IIEtap IIOpcja*

Geofizyka -

Geofizyka -WierceniaRodzaj prac
sejsmika 3Dsejsmika 3D

Wiercenia

Cedry

(kill)(km2)
(m)/ ilose otlJ}orolJ}(m)/ ilose otlJ}orou)

Wielkie

3200/13300**/3

Zakres prac

20105z mozliwosciq
z mozliwosciq

krzywienia

krzywienia

Pr6bna eksploatacja***

* Przyst~pienie do zakresu prac okreslonego W opcji uzaleznione jest od wynikow prac geofizycznych i wiertniczych.
** Planowana gl~bokosc to 2800 do 3300 m, w zaleznosci od wyboru lokalizacji od'Niertow.

*** \X1 przypaclku nawiercenia poziomow perspektywicznych.

W razie podj~cia decyzji 0 przystqpieniu do wykonywania zakresu okrdlonego w opcji, zobowiqzuje
si~ Lane Energy Poland Sp. z 0.0. do przedlozenia aneksu do projektu prac geologicznych
najp6iniej ·w terminie 30 dni przed ich rozpocz~ciem";

2) po ustl(pie 6 koncesji dodajl( ustl(P 6a w brzmieniu:

,,6a. \X1szystkie pr6bki geologiczne, 'vV trm rdzenie wiertnicze, uzyskane w wyniku prowadzenia prac
geologicznych zalicza si~ do pr6bek geologicznycb t1\valego przecbow)T\vania. Zobowiqzuje si~
wykonawc~ prac geologicznycb do przekazania nie mniej niz 1/2 obj~tosci uzyskanych pr6bek
geologicznych trwalego przechO\vywania do CentraJnego Archiwum Geologicznego w Warszawie



w terminie miesi::tcaod dnia zakonczenia prac geologicznych. Protok61 potwierdzaj::tcy termin, liczb~

i rodzaj przekazanych pr6b wykonawca dostarczy organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od daty
ich przekazania.";

3) ustccpowi 9 koncesji nadajcc brzmienie:

,,9. Koncesji udziela si~ na okres 4lat licz::tcod dnia udzielenia koncesji, w podziale na 2 etapy:

Etap I - 3 lata;
Etap II - 1 rok.";

4) ustccpowi 11 koncesji nadajcc brzmienie:

,,11. Na terenie obj~tym niniejsz::t koncesj::t przedsi~biorc~ zobowi::tzuje si~ do:
1) przestrzegania zakazu prowadzenia jakichkolwiek prac na obszarach Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000:
a. Obszarach 0 Znaczeniu dla Wsp6lnoty Natura 2000: "Dolina Klodawy" 

PLH220007 oraz "Ostoja w Uj§ciu Wisly" - PLH220044;
b. specjalnych obszarach ochrony ptak6w: "Dolina Dolnej Wisly" - PLB040003 oraz

,,"Uj§cie Wisly" - PLB000004;
2) prowadzenia prac na obszarach podlegaj::tC)Tchochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. 0 ochroniepr:ryro4J (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z p6zn. zm.), w uzgodnieniu
z wlasciwym regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska.".

Uzasadnienie

Decyzj::t z dnia 23 pazdziernika 2007 r. Minister Srodowiska udzielil Lane Energy Poland
Sp. z 0.0., koncesji nr 20/2007/p na poszukiwanie i rozpoznawanie z16z ropy naftowej i gazu
ziemnego w rejonie "Cedry Wielkie". Wnioskiem z dnia 28 pazdziernika 2008 r. (uzupelnionym
w dniach: 5 lutego 2009 r., 28 kwietnia 2009 oraz 20 maja 2009 r.) Lane Energy Poland Sp. z 0.0.
zwr6cila si~ do Ministra Srodowiska 0 zmian~ przedmiotowej koncesji w zakresie: przedluzenia

.czasu trwania etapu I 0 1 rok (kosztem etapu II), okrdlenia nowej lokalizacji i wielkosci
planmvanych prac sejsmicznych 3D, wykonania dodatkowych prac wiertniczych oraz mozliwosc
prowadzenia pr6bnej eksploatacji.

Planowana dzialalnosc w zakresie wynikaj::tcym z wniosku koncesyjnego, zgodnie

z ustaw::t z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informaryi 0 frodOlVisku i jego ochronie) udziale

spo1eczelzstJPa U) oclJronie frodou)iska omz 0 ocenach odd:<jalJlu)ania na frodOlpisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227) oraz przepis6w wykonawczych (rozporz::tdzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r.
lV sprau)ie okreflenia rodza;oJpprzedsiclVziec mogqryclJ znaczqco oddzialywac na frodOlVisko oraz szczegolOlPJlch

uu)arunkou)aJz Zipiqzanych Z ku)alifikowaniem przedsicw:<jecia do sporzqdzenia raportu 0 oddzialJlJpaniu na

frodOlVisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) nie stanowi przedsi~wzi~cia mog::tcego potencjalnie
znacz::tco oddzialywac na srodowisko.

\Y/ zwi::tzku z powyzszym nie zostalo przeprowadzone post~powanie w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia, a takZe nie bylo konieczne uzyskanie
przez przedsi~biorc~ decyzji 0 srodowiskO\vych uwarunkowaniach.

Planowane prace sejsmiczne b~d::t wykonywane przy uzyciu bezdynamitO\vych srodk6w
wzbudzania. ]ednoczesnie przedsi~biorc~ obowi::tzuje przestrzeganie zakazu prowadzenia
jakichkowiek rob6t geologicznych na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 
Obszarach 0 Znaczeniu clla Wsp61noty Natura 2000: "Dolina Klodawy" - PLH220007 i "Ostoja
w Ujsciu Wisly" - PLH220044 oraz specjalnych obszarach ochrony ptak6w: "Dolina Dolnej Wisly"
- PLB040003 oraz ,,"Ujscie Wisl)''' - PLB000004, do czego zobowi::tzal si~ we \\Tiliosku
konccsyjnym. W razie gdyby okazalo si~, ze konieczne jest wykony\vanie rob6t geologicznych
mog::tcych znacz::tco oddzialywac na obszar Natura 2000, wymagaloby to zmiany koncesji oraz
uzvskania decyzji 0 srodowiskowvcb uwarunkowaniach.
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Ponadto za zgod~ Lane Energy Poland Sp. z 0.0. zmruejszono ilosci opcjonalnych
otworaw wiertniczych w etapie II ze 127 do 3. Pierwotna ilosc wiercen oraz wnioskowany czas
wykonania tychze prac (1 rok) , bylaby niemozliwa do zrealizowania, bioqc pod uwag~
dodatkowo koniecznosc wykonania.obowi~zkowego gl~bokiego wiercenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 PraJPa geologicznego i gorniczego organ koncesyjny zasi~gn~l opinii
w przedmiotowej sprawie ~ wlasciwych miejscowo organaw wspaldzialaj~cych, ktarzy
pozytywnie zaopiniowali przeslany projekt rozstrzygni~cia sprawy. Ponadto wajt gminy Pruszcz
nie zaj~l stanowiska w przedmiotowej sprawie w przewidzianym ustawowo terminie. Zgodnie
z art. 105a PraJPa geologicZ}1ego i gorniczego organ koncesyjny uznal brak zaj~cia stanowiska w ww.
terminie za pozytywne zaopiniowanie decyzji.

Zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska dnia 19 grudnia 2001 r. JP spraJPie

gromadzenia i udostfPniania pr6bek i dokumentarji geologicz}1Jch (Dz.u. Nr 153, poz.1780) organ
koncesyjny zaliczyl wszystkie prabki geologiczne, w tym rdzenie wiertnicze, uzyskane w wyniku
prowadzenia prac geologicznych do prabek geologicznych trwalego przechowywania.

W toku post~powania Minister Srodowiska ustalil, jak wymaga tego art. 155 k.p.a., ze zmiana
decyzji lezy w interesie strony, przy czym zmianie tej nie sprzeciwiaj~ si~ przepisy szczegalne, ani tez
nie narusza ona interesu spolecznego.

Wobec powyzszego orzeczorto jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciqgu 14 dni od jej otrzymania (stosuj~c odpowiednio
przepisy dotycz~ce odwolan), zwracic si~ z wnioskiem do Ministra Srodowiska 0 ponowne
rozpoznarue sprawy.

Otrzvmuje:

Lane Energy Poland Sp. z 0.0. z siedzib~ w Warszawie

Do wiadomosci:

1. U rz~d J'vliasta Gdansk

2. U rz~d J'vliasta Pruszcz Gdanski

3. Urz~d J'vliasta i Gl11iny Skarszewy
4. Urz~d J'vliasta i Gminy Nowy Dwar Gdal1ski

5. Urz~d J'vliasta i Gminy Nov")' Staw

6. Urz~d Gminy Pruszcz Gdanski
7. Urz~d Gminy Kolbudy Garne

8. Urz~d Gl11iny Cedry Wielkie
9. Urz~d Gminy Suchy D~b
10. Urz~td Gminy Pszczolki

11. U rz~d Gl11iny Tqby Wielkie
12. Urz~d Gl11iny Tcze\v

13. Urz~d Gminy Stegna
14. Urz~d Gminy Ostaszowo

15. Urz~d Gl11iny Lichomvy
16. Starostwo Powiatmve w Gdansku
17. Starostwo Powiatowe w Tczewie

18. Starostwo Powiatowe w Malborku

19. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim

20. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskil11
21. Urz~d Marszalkowski Wojewadztwa Pomorskiego

22. Regionalna Dyrekcia Ochrony Srodowiska WoiewocLmva Pomorskiego
23. Okr~gowy Urz~td Garniczy w Poznaniu
24. NFOSiG\\(! w Warszawie

25, 1\1irusterstwo Gospodarki w \\(!arszawie
26. a/a
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